Republika Slovenija

NOSILEC JAVNEGA POOBLASTILA
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.
Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana polje

RAZPISUJMO

ZAČETNO SPECIALISTIČNO
USPOSABLJANJE ZA CISTERNE
13.03.2019 ob 14. uri
ZAČETNO SPECIALISTIČNO
USPOSABLJANJE ZA PREVOZ
RADIOAKTIVNIH SNOVI 13.03.2019 ob
14. uri

(obvezna priloga k vlogi je SLIKA VOZNIKA, stara ADR izkaznico (obnova) in osebni dokument)
V predavanja bodo vključene novosti ADR, ki bodo pričele veljati v letu 2019

LOKACIJA USPOSABLJANJA:

ZVD D.O.O. CHENGDUJSKA CESTA 25, 1000 LJUBLJANA

PROGRAM USPOSABLJANJA:
ČETRTEK: ZAČETNO OSNOVNO USPOSABLJANJE
od 14. do 17.00 ure – Ukrepanje po nesreči – Osnove nudenja prve pomoči in praktične vaje
od 17. do 20.00 ure – Predstavitev ukrepov ob nesreči z nevarno snovjo, vaje

PETEK: ZAČETNO IN OBNOVITVENO OSNOVNO USPOSABLJANJE TER OBNOVITVENO USPOSABLJANJE ZA
CISTERNE
od 14. do 20.30 ure:
-

Splošne zahteve o prevozu nevarnega blaga.
Zakonodaja s področja prevoza nevarnega blaga, ADR, ZPNB, ZPP. Spremembe ADR in drugih predpisov v zadnjih
petih letih
Dolžnosti in obveznosti udeležencev v prevozni verigi
Prepoved skupnega nakladanja na eno vozilo ali zabojnik
Obnašanje v predorih – analiza hudih nesreč v evropskih in slovenskih predorih, omejitve prevozov nevarnega
blaga skozi predore
Glavne vrste nevarnosti po razredih, osebna varovalna oprema, nadaljevanje usposabljanja iz prvega dne
Analiza hudih nesreč v Evropi pri prevozu nevarnega blaga
Preventivni in varnostni ukrepi ob različnih vrstah nevarnosti.
Oznake in nalepke nevarnosti.
Podatki o zaščiti okolja z nadzorom pred prevozom odpadkov. Analiza primera skrivanja prevozov odpadkov,
Domžale, Ambrus
Splošne informacije o civilni odgovornosti
Embalaža (vrste embalaže, preizkušanje embalaže). Primeri preizkušanja embalaže v ZAG, pojasnitev kaj pomeni
X;Y;Z in kaj embalažna skupina I,II,III.
Označevanje tovorkov
Prevoz nevarnega blaga z določenimi olajšavami (namen prevoza, prevoz v majhnih embalažnih enotah, manjše
količine nevarnega blaga).
ADR predpisi – posebnosti po posameznih državah ADR 2015, novosti 2017
Udeleženci pri prevozu nevarnega blaga
Delitev nevarnega blaga v razrede:


Postopek razvrščanja v razrede



UN številke




13 razredov nevarnega blaga.

Fizikalno kemijske lastnosti Lastnosti po posameznih razredih nevarnega blaga.
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Nevarnosti za zdravje po razredih nevarnega blaga.



Nalepke za označevanje nevarnega blaga po razredih.


-



Okolju nevarno blago

Prva pomoč ob nesreči po določenih razredih .

Prometna ureditev prevozov nevarnega blaga:


Cestno prometni predpisi pri vožnji nevarnega blaga.



Omejitve vožnje nevarnega blaga skozi predore,



Prometni znaki za prevoz nevarnega blaga.

-

Vozila za prevoz nevarnega blaga- delitev in zahteve za izdelavo ter odobritev

-

Dokumenti pri prevozu nevarnega blaga:

Oprema vozil
Nesreče z cisternami
Preizkušanje in pregledovanje cistern


Prevozna listina.



Certifikat o brezhibnosti vozila.




-



Pisna navodila za ukrepanje ob nesreči.- uporaba v praksi
Certifikat o usposobljenosti voznika .
Dovoljenje za prevoz.

Osebe, ki sodelujejo pri prevozih nevarnega blaga.

Blago s potencialo hudimi posledicami


Nadzor nad prevozom nevarnega blaga in vsebina varnostnega načrta.

SOBOTA: ZAČETNO IN OBNOVITVENO OSNOVNO USPOSABLJANJE TER OBNOVITVENO USPOSABLJANJE ZA
CISTERNE
od 7. do 13.30 ure:
-

Dolžnosti in obveznosti pošiljatelja, nakladalca, prevoznika, voznika in prejemnika nevarnega blaga,
Dokumentacija, prevozna listina, navodila za ukrepanje v primeru nesreče, dovoljenja, ADR certifikat za voznika
in vozilo, oprema vozil, zavarovanje tovora proti premikanju – zahteve EN-12195.
Predstavitev različnih sistemov nakladanja in razkladanja.
Vozne lastnosti vozil. Informacije o kombiniranem prevozu
Ozaveščanje o varovanju, 1.10 ADR- Posebne zahteve za vozila Parkiranje – nadzor nad vozili . Postopki v
primeru nesreče.
Dodatne zahteve za uporabo posebnih vozil (dokumentacija, oprema). Zahteve v zvezi z 1.10 ADR,
dokumentacija, vozila, oprema vozil, pravila ravnanja v prometni nesreči s poudarkom – v predorih.
Novosti ADR v zadnjih petih letih za osnovno in specialistično usposabljanje

ADR cetrifikat primerjava za pregled vozil FL, OX ter AT z vozili EXII,EXIII in MEMU, analiza tabele iz poglavja 9 ADR glede
zahtev za vozila FL, OX, AT in vozil EX II,EXIII in MEMU

ZAČETNO SPECIALISTIČNO USPOSABLJANJE ZA PREVOZ V CISTERNAH, EKSPLOZIVI, R7 se izvede, če
je zadostno število prijavljenih kandidatov ter se določi dodatni dan za izvedbo specialističnega dela

Nevarno blago smejo prevažati le ustrezno usposobljeni vozniki. USPOSABLJANJE JE OBVEZNO IN JE POGOJ
ZA PRISTOP K IZPITU. Vsi vozniki nevarnega blaga se morajo udeležiti osnovnega usposabljanja. Če
prevažajo nevarno blago v cisternah, eksplozivne snovi in predmete ali radioaktivne snovi, pa se morajo
udeležiti še ustreznega specialističnega usposabljanja.
POGOJI VKLJUČEVANJA V ZAČETNO USPOSABLJANJE:
- v osnovni tečaj se lahko vključi kandidat, ki je dopolnil 21 let
POGOJI KONČANJA USPOSABLJANJA:
- OBVEZNA PRISOTNOST NA USPOSABLJANJU IN VSAJ 70 % POZITIVNIH ODGOVOROV PRI PREIZKUSU
ZNANJA.
IZPITI:
- Izpiti so v soboto, po končanem predavanju.
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KOTIZACIJA:

Cena osnovnega začetnega usposabljanja na udeleženca je 275,00 EUR, cena specialističnega začetnega
usposabljanja (eksplozivi ali cisterne) na udeleženca na posamezno usposabljanje je 200,00 EUR.
- Cena osnovnega obnovitvenega seminarja na udeleženca je 240,00 EUR, cena obnovitvenega
specialističnega usposabljanja (eksplozivi ali cisterne) na udeleženca na posamezno usposabljanje je
100,00 EUR.
- Cena specialističnega seminarja za prevoz radioaktivnih snovi na udeleženca znaša 200,00 EUR in se
organizira, če je dovolj prijavljenih kandidatov. Določi se poseben datum usposabljanja.
V ceno je vključena pogostitev med odmori in izdelava ADR izkaznice. V cene ni vključen DDV.
Vsak slušatelj prejme Priročnik za voznike, ki prevažajo nevarno blago.
-

Kotizacijo je potrebno do začetka seminarja plačati na transakcijski račun ZVD Zavoda za varstvo pri delu
d.o.o., Chengdujska cesta 25, Ljubljana:
- IBAN: SI56 0292 4001 3679 128 odprt pri NLB d.d.,
- BIC: LJBASI2X, s sklicem SI00 23000-9999-95952
ODJAVA: V primeru, da se odjavite en dan pred začetkom seminarja zaračunamo administrativne stroške v
višini 50% kotizacije. Pri odjavi na dan izobraževanja ali neudeležbi, zaračunamo celotno kotizacijo.
KONTAKT:
Jana Cigula; T 01 58 55 128; M 041 616 901; F 01 585 51 80; e-mail: jana.cigula@zvd.si

PRIJAVNICA
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO USPOSABLJANJE ZA PREVOZ NEVARNEGA BLAGA – ADR – MAREC 2019
Ime in priimek:
Podjetje (točen naziv):
Naslov podjetja (ulica, hišna številka, kraj):
Telefon:
ID za DDV:
Podpis:

Elektronska pošta:
Žig:

OBVEZNO OZNAČITE USTREZNO:

Prijavljam se na ZAČETNO usposabljanje za prevoz
nevarnega blaga:
1) osnovni začetni seminar
2) začetni specialistični seminar za prevoz v cisternah
3) začetni specialistični seminar za prevoz eksplozivnih snovi
4) začetni specialistični seminar za prevoz radioaktivnih snovi
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Datum:

Prijavljam se na OBNOVITVENO usposabljanje za prevoz nevarnega
blaga:
1) osnovni obnovitveni seminar
2) obnovitveni specialistični seminar za prevoz v cisternah
3) obnovitveni specialistični seminar za prevoz eksplozivnih snovi
4) obnovitveni specialistični seminar za prevoz radioaktivnih snovi

